
AANSPRAKELIJKHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door 
eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt 
is. Muylle-Facon NV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. 
De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die 
bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We 
kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te 
wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden 
zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie 
en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn 
beschikbaar op de website.
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rubiocryl topcoat satin

Omschrijving
Rubiocryl Topcoat Satin, gebruiksklaar, is een halfvloeibare 
coating in antracietkleur. Kan rechtstreeks aangebracht worden 
op de minerale ondergronden in 1 laag  (+primer).  Dubieuze 
of zeer poreuze ondergronden vooraf impregneren met Rubio 
Primos. Het product vormt een  vocht- en vuilafstotend schild 
dat naast  een verhoogde UV-bestendigheid, weerstand biedt 
aan mos en algengroei. 

Nota: Laatstvernoemden worden zeer sterk vertraagd maar 
kunnen nooit voor 100% vermeden worden.

 

KaraKteristieKen en eigenschappen
Aspect: halfvloeibaar
Dekkracht: uitstekend
Glans: zijdeglans
Soortelijk gewicht: +- 1.2 kg/l
Viscositeit: 115 KU +/-  5
Type bindmiddel: gemodificeerde acrylaten
Oplosmiddel: water
Waterdichtheid: totaal vanaf 340 g/mm2
waterdampdoorlaatbaarheid: +/-100g/m2/24u/400g/m2
Rekvermogen: meer dan 200 %.
Blaasvorming: geen.
(ASTM D2366-68)
Mosweerstand: voor-en na wassen.
(NFX  41,520): geen ontwikkeling.

verbruiK:
0,5 kg per m2.

Deze verbruiken zijn louter indicatief. U dient een staal te 
zetten om het exacte verbruik te bepalen.

tOepassingsgebieden:
Rubiocryl Topcoat Satin wordt gebruikt voor renovatie van 
minerale ondergronden  zoals beton, vezelcement, natuurleien, 
golfplaten en dakpannen in beton of gebakken aarde(klei). 

 

gebruiKsaanwijzing
- Voorbereiding: 
  De ondergrond dient de nodige cohesie te hebben, zuiver te   
  zijn, en ontdaan van dubieuze en loszittende lagen.
  De ondergrond dient vooraf gefixeerd te zijn met Rubiocryl  
  Primer of Rubio Primos. 
- Werkmethode:
  Rubiocryl Topcoat Satin aanbrengen met borstel, rol of 
  (airless) pistool, en met voldoende laagdikte tot max 300 µm.
- Airless: druk 180 bar – spuitkop 19.

                                                 

vOOrzOrgen:
Rubiocryl Topcoat Satin niet toepassen wanneer de 
temperatuur beneden de 10 °C  is. 
Niet toepassen bij nevel, mist, regen of dreigende neerslag, 
vorst of dreigende nachtvorst. Product vorstvrij bewaren en 
vervoeren.

coating
gebruiksklare, semi-vloeibare coating voor daken. antrciet


